الجيل التالي من سوق العمل سيكون مرتكز على الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل

خطط لمشاريعك وعقد صفقاتك وحقق أحالمك
تتأثر العديد من القطاعات بالعديد من أنواع عدم الكفاءة في عملياتها ،مستمدة من اعتماد الممارسات التقليدية وغير المثلى .في سوق العمل ،قد يكون من الصعب العثور
على الوظيفة األنسب وفقًا للمهارات الشخصية .من ناحية أخرى ،غالبًا ما تحتاج الشركات إلى إجراء الكثير من األبحاث والمقابالت قبل العثور على الشخص المناسب
القادر على مواجهة التحديات التي تثيرها المهام المحددة ألداء المهام بفعالية وكفاءة.
ر
سنسيتاست على تقنية سلسلة الكتل لتطوير منصة مبتكرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على العديد من المشاكل الحالية في سوق العمل .كل جانب من
سوف تشتغل
جوانب العمليات المعنية ستكون تحت مراقبة من "سمارت كونتراكتس" بطريقة المركزية وثابتة ومعتمدة.

ما هي سنسيتراست؟
تنظمها "سمارت كونتراكتس"

سوق عمل المركزي

سيتم تنظيم جميع األنشطة المنفذة في المنصة بواسطة "سمارت
كونتاركتس" :االتفاقات  ،والقيود النوعية والزمنية  ،ونقاط
التفتيش والمراجعات المتعددة ستخضع  ،بطريقة المركزية
وثابتة ومعتمدة.

سوف تساعد سنسيتراست الناس على إنشاء وتنمية شبكة مهنية
للعثور بسهولة على المنتجات والخدمات ذات األهمية أو
لتصميم أنشطة فردية ومشاريع كاملة سيتم تحقيقها بواسطة
فريق من الخبراء.

بدعم من الذكاء االصطناعي.
تحديد الفرص الواعدة والمهنيين ستكون مراجعة المنتجات
والخدمات وملء المواصفات أسهل بكثير  ،وذلك بفضل الدعم
الذي توفره تقنيات الذكاء االصطناعي

المؤسسون

مكان للتعلم
النمو المهني هو أحد أهدافنا الرئيسية .سيتمكن المتدربون من
الوصول إلى مصادر التعلم والدورات عبر اإلنترنت وفرص
المساهمة في األنشطة والمشاريع الحقيقية .سيتم االعتراف
بجهودهم ومكافأتها!

Platform models
المنصة
نماذج
تبحث عن محترف؟
تحديد متطلبات وقيود المنتج أو الخدمة وتوظيف ر
محتف من كتالوج
ً
ر
ر
آمنا ر
حت توافق أنت وفريق من
الذك المتفق عليه
سيبق العقد
ي
سنسيتاست .ن ي
إيجاب.
المراجعي عىل النتيجة بشكل
الختاء
ر
ري

روبرتو كويرزو

فرانسسكا برسسندرو

جيانفتو بيو
هل تبحث عن فرصة عمل؟

خريطة الطريق
ر-3ر2020 4
تطوير MVP

ر-1ر2020 2
ما قبل البيع الخاص
والبيع العام

ر2020 1
تصور المشروع

رشح نفسك لدعوات العمل واألنشطة والمشاري ع .ابحث عن اتفاقية حول
الت ستقدمها ،باإلضافة إىل القيود ر
ر
الت يجب
متطلبات المنتج  /الخدمة ي
الجودة ،والحصول عىل المكافأة ي ر
واالعتاف بك
تلبيتها .تقديم خدمة عالية
ً
رسميا!

إثبات النتيجة

ر-1ر2021 3

ر2022 1

اإلفراج العام عن
الوظائف األساسية

وظائف الذكاء
االصطناعي المتقدمة
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ر-2ر2022 4
تطوير منصات فرعية
محددة

ر
ن
والمهنيي ،من خالل نموذج إجماع
سنسيتاست ،يتم حماية كل من العمالء
مع
المركزي يعتمد بشدة عىل جودة النتيجة :قيود مشفرة  ،التحقق الالمركزي
القائم عىل مراجعات متعددة  ،وفتح التعويض المحكوم بالكود

سعر ما قبل البيع :ستس0.05€/
سعر البيع العام :ستس0.08€/
يمكنك شراء رموز الستس عن طريق  FIATو  TRXو  LTCو  ETHو BTC

